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Side 2 GRUPPE 1

GR. 1: BYGGKVALITET OG KARAKTER

Gruppe 1 består av følgende: 
Nina Beyer, Anne Lise Haakestad, Alf Lie,  Freddy Henningsen, Robert Nilsen, Håvard Horn (Høyre), 
Inger Unstad (forvaltning), Jochen Caesar (forvaltning). 

-BYGGESKIKKSVEILEDER

NATURLIGE OMGIVELSER

Retningslinjer 

Viktige huskeregler ved planlegging og utbygging  

TERRENG

til fjernvirkningen, hvor dan de oppleves på 
avstand. En bygning kan være god i seg selv 
uten å være det på avstand. 

• Terreng med en stigning større enn 1:5 tilsier 
generelt at det bør bygges med sokkel, mens 
stigninger på mindre enn 1:5 må betegnes som 
flatt terreng der det evt. kan bygges med kjeller. 

• Det skal tas hensyn til karakteristiske 
terrengformasjoner i området/på tomta.

• God terrengtilpassing skal tillegges stor vekt 
ved planlegging og utbygging. 

• Bygningen/ tiltaket skal tilpasses terrenget, ikke 
omvendt. 

• Veianlegg bør ikke heves unødig over terrenget. 
• Tilfeldig bebyggelse og anlegg bør ikke 

plasseres slik at karakterdannende åser og 
horisontlinjer brytes, spesielt hvis det er snakk 
om større tiltak. 

• Nye bygninger/ tiltak i terrenget må ta hensyn 
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VEGETASJON

• Bygninger med sokkeletasje bør ha kontakt med 
bakken. Markering av etasjene kan gjøres ved 
detaljering av materialer. 

• Terrasser og balkonger må ikke virke 
dominerende i forhold til bygningen og 
omgivelsene.

• Registrering av særlige terrengformasjoner, og 
vurdering av tiltakets innvirkning på området, må 
være en del av såvel planlegging som utbygging 
(se “Oppsummering – retningslinjer for naturgitte 
omgivelser”)

Stigninger mindre enn 
1:5 må betegnes som flatt 
terreng der det evt. kan 
bygges med kjeller.

Tilfeldig bebyggelse og anlegg bør ikke plasseres slik at karakterdannende åser og horisont-linjer brytes, spesielt 
hvis det er snakk om større tiltak.

Stigninger større enn 1:5 
tilsier at det bør bygges 
med sokkel.

Viktige huskeregler ved planlegging og 
utbygging 

Retningslinjer  

• Vern om eksisterende vegetasjon skal 
tillegges stor vekt ved planlegging og 
utbygging.  

• Store trær skal (ikke sikkagran) bevares i 
størst mulig grad. (gjelder også i Borge)

Huset bør ha kontakt med bakken. (Se 
ill. motstående side.)

Terrasser og balkonger må ikke virke 
dominerende i forhold til bygningen og 
omgivelsene.

• Ved planlegging av nye felt skal det tas hensyn 
til eksisterende vegetasjon i størst mulig grad.

• Eksisterende vegetasjon, spesielt større furu- 
og bjørketrær, bør ha betydning for hvordan 
bygningen/ tiltaket bør plasseres på tomten.



Side 4 GRUPPE 1

• Det må vurderes hvordan nye bygninger/ tiltak 
oppleves på avstand (fjernvirkning). Det gir en 
kraftig endring i landskapet å plassere en ny 
bygning/ tiltak der det nå står trær. 

• Det bør ved planlegging vurderes om det må 
legges inn særskilte bestemmelser for bevaring 
av vegetasjon. 

• En bør vurdere felling av trær for sol og utsikt 
etter, og ikke før, tiltaket er ferdig. 

• Vegetasjon som fungerer som klimavern må ikke 
fjernes. 

• Det som blir ryddet av maskiner på noen dager 
tar flere år på å vokse opp igjen, og å plante 
ut nye trær er også en kostnad i det samlede 
regnskapet. 

• Kartlegging av eksisterende vegetasjon kan 
klarlegge hva som bør bevares av eksisterende 
vegetasjon. (se “Oppsummering - retningslinjer 
for naturgitte omgivelser”).

KLIMA

Viktige huskeregler ved planlegging og 
utbygging 

• Dersom man plasserer bebyggelse, og særlig 
boliger, i dalbunner og andre områder med mye 
kaldluft, må det innføres tiltak, som eksempelvis 
klimavernssoner, i forhold til å minske sjener fra 
trekk.

• Vegetasjon som fungerer som klimavern må ikke 
fjernes.

• En bygning bør søkes plassert på den nord-
østlige del av tomten, for å sikre gode utendørs 
oppholdsarealer. 

• Oppholdsarealer inne og ute bør orienteres mot 
sør og vest, og utendørs oppholdsarealer bør 
skjermes mest mulig mot vind.

• Det må vurderes om bygningen bør organiseres 
ut fra klimatiske forhold. Plassering av mindre 

Retningslinjer 

• God klimatilpassing skal søkes oppnådd 
ved et samspill mellom byggverk, terreng og 
vegetasjon. 

• Fargevalget på bygninger og tiltak bør 
forholde seg bevisst til både sommer og 
vinter, det vil si landskapet med og uten snø.

varmekrevende rommene mot nord og/ 
eller framherskende vindretning kan minske 
varmetap fra de oppvarmede rom og dermed gi 
besparelser i drift. 

• Snølagring skal i utgangspunktet skje på egen 
tomt, og må behandles særskilt i forbindelse 
med planlegging.

• Det er forskjell på hvordan et område ser ut og 
brukes henholdsvis sommer og vinter. 

• Kartlegging av solens orientering, primær 
vindretning, strøk med kaldluft eller strategiske 
vegetasjonsområder i forhold til klimavern, 
kan være med på å utnytte stedets klimatiske 
forutsetninger optimalt. (se “Oppsummering - 
retningslinjer for naturgitte omgivelser”)

FJORDEN

Viktige huskeregler ved planlegging og 
utbygging Retningslinjer  

• Det bør tas vare på områdene langs fjorden 
slik at forbindelsen til vannet bevares. 
Allmenn ferdsel i strandsonen må ivaretas. 

• Fjordens funksjon som friområde er et viktig 
karaktertrekk, og de viktigste friområder langs 
fjorden(f.e. Klokkarvika, Løkta...) bør ikke 
bygges ned.

• Det må tas hensyn til at bygninger og tiltak langs 
fjorden ikke bare oppleves fra land. 

• Man må også huske på at en stor del av 
turisttrafikken kommer langs med fjorden

• Områder langs fjorden bør i utgangspunkt være 
tilgjengelig for allmennheten, og bør derfor ikke 
privatiseres. Tilrettelegging av natur opplevelser 
langs fjorden vil komme lokalbefolkningen så vel 
som turistene til gode.
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OPPSUMMERING - RETNINGSLINJER FOR NATURGITTE OMGIVELSER

Retningslinjer for naturgitte omgivelser  

• God terrengtilpassing skal tillegges stor vekt 
ved planlegging og utbygging.  

• Det skal tas hensyn til karakteristiske 
terrengformasjoner i området/på tomta.  

• Vern om eksisterende vegetasjon skal 
tillegges stor vekt ved planlegging og 
utbygging.  

• God klimatilpassing skal søkes oppnådd 
ved et samspill mellom byggverk, terreng og 
vegetasjon.  

• Fargevalget på bygninger og tiltak bør 
forholde seg bevisst til både sommer og 
vinter, det vil si landskapet med og uten snø. 

• Det bør tas vare på områdene langs fjorden 
slik at forbindelsen til vannet bevares.  

• Fjordens funksjon som friområde er et viktig 
karaktertrekk, og viktige friområder langs 
fjorden bør ikke bygges ned. 

• Store trær skal bevares i størst mulig grad.  

De bygde omgivelsene omfatter annet og mer 
enn bare bygningene. Det som ligger imellom 
bygningene, parker, torg, veier og parkeringsplasser 
er også en del av de bygde omgivelsene. 
Utformingen av så vel bygningene som arealet 
mellom bygningene har betydning for hvordan vi 
oppfatter et bestemt område, om vi bruker dem og 
så i fall hvordan vi bruker dem. Forblåste utearealer 
blir brukt i mindre grad enn skjermede uteareal, og 
vedlikeholdte bygninger oppfordrer i høyere grad til 
å bli tatt vare på enn ikke vedlikeholdte bygninger. 

BYGDE OMGIVELSER

Eksempel på registrering og planlegging i forhold til 
naturgitte omgivelser. Registreringer kan gjøres ved hjelp 
av kart, flyfoto samt ved befaring.  

• Eksisterende trær er bevart.  

• Eksisterende terreng er bearbeidet i lite grad.  

• Hus og utearealer er orientert mot sør for å utnytte 
sollyset maksimalt.  

• En eventuell framtidig utvidelse av huset er tenkt inn på 
tomten.

Bygde og naturgitte omgivelser bør vurderes i 
forhold til hverandre slik at området framstår som 
helhetlig. Kartlegging av naturgitte omgivelser er 
beskrevet under “naturgitte omgivelser”  
 
«God byggeskikk er bygg og anlegg som holder høy 
kvalitet både teknisk funksjonelt og estetisk, i seg 
selv så vel som i forhold til omgivelsene.» (Statens 
byggeskikkutvalg 1999)
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UTEAREALER OG OFFENTLIGE ROM

Viktige huskeregler ved planlegging og 
utbygging 

• Offentlige utearealer bør ha en annen karakter 
enn private utearealer.

• Ved planlegging av offentlige utearealer bør det 
tas hensyn til tilgjengelighet. 

• Opparbeidingsgraden på offentlige utearealer 
bør avspeile om det er snakk om sentrumsnære 
eller mindre tettbygde strøk. Utforming av 
utearealer har betydning for hvordan områdene 
oppleves og brukes. 

• Utearealer skal primært orienteres mot sør og 
vest. 

• Materialevalg og inventar må vurderes i forhold 
til omgivelsene og utearealets plassering. 
Tilfeldig plasserte benker, søppeldunker eller 
postkassestativ oppleves ofte som rotete, og 
evt. manglende vedlikehold bidrar til det videre 
forfallet. 

• I sentrumsnære strøk må det også legges til rette 
for vegetasjon og grøntarealer. 

• Det er viktig å være oppmerksom på at 
omgivelsene oppleves og brukes forskjellig på 
henholdsvis sommer- og vintertid – med og uten 
snø.

• Lekeplasser bør gis en utforming som ivaretar 
både allmenne estetiske og sikkerhetsmessige 
hensyn. Trær, hauger, og andre naturelementer 
er spennende lekeplasser og må bevares i størst 
mulig grad.

Utearealer skal gi plass til at man kan oppholde seg ute, og ikke minst inspirere til å oppholde seg ute. Det 
vil si at det funksjonelle så vel som det estetiske må ivaretas. Utearealets funksjon må avklares i forhold til 
nærliggende bygninger, trafikk og liknende for å få til gode områder.

Retningslinjer 

• Ved plassering av bygninger og utearealer 
skal det tas hensyn til klimatiske forhold – 
korte somrer og kalde vintre. 

• Det må vurderes hvilke behov det vil være for 
et gitt område før det opparbeides utearealer.

Opparbeidings-
graden på 
offentlige 
utearealer bør 
avspeile om det 
er snakk om 
sentrumsnære 
eller mindre 
tettbygde strøk.

Utearealer 
skal primært 
orienteres mot 
sør og vest.

• Utearealer og offentlige rom må tilgodese 
opplevelseskvaliteten. Dette kan være en benk 
å sitte på når man er på tur i byen eller naturen, 
eller kunstnerisk utsmykking av bygninger og 
parker. 

• Private og offentlige arealer som er ubebygd må 
holdes rene og ryddige (se også “Midlertidige 
konstruksjoner og anlegg”)
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VEIER OG PARKERING

Viktige huskeregler ved planlegging og utbygging  

• Ved planlegging av veianlegg skal det tas mest 
mulig hensyn til eksisterende vegetasjon.

• Veianlegg bør i utgangspunktet plasseres i 
overgangen mellom ulike arealbruksformål og 
landskapsrom. Lokalisering og form på veien 
påvirker formen på nye utbyggingsområder.

• Veianlegg bør ikke heves unødig over terrenget, 
men dempes mest mulig.

• Det må legges til rette for at nye vei- og 
parkeringsarealer får en helhetlig bearbeiding, 
slik at de blir gode og trygge for alle.

• Parkeringsarealer og garasjer skal i 
utgangspunktet legges nærmest mulig 
adkomstveien.

Parkerings- og veiarealer opptar mye plass på Leknes, ikke minst i sentrum. Daglig trafikk mellom fra 
omkringliggende tettstedene og bygdene gjør det nødvendig med forholdsvis store vei- og parkeringsarealer, 
men helhetstenkning og god utforming kan være med på å endre opplevelsen av disse arealene.

Retningslinjer 

• Planlegging og utbygging av vei- og 
parkeringsarealer må ta hensyn til de 
naturgitte og bygde omgivelser. 

• Utforming av veier og parkeringsarealer må 
være gode for myke trafikanter og bilister. 

• Større parkeringsarealer skal brytes opp ved 
variert bruk av materialer og beplantning, 
og/ eller ved bevisst bruk av inventar og 
kunstnerisk utsmykking i området. Alternativt 
bør arealene plasseres under bakkenivå eller i 
parkeringshus.

Større sammenhengende flater, særlig parkeringsarealer, må brytes opp med heller, brostein og/eller vegetasjon for å 
gjøre disse områdene mer oversiktlige.  Valg av materialer og inventar langs veier og ved parkeringsplasser må også gis en 
helhetlig bearbeiding. Helhetlig planlegging bidrar til den gode opplevelsen.

• Der det er mulig må parkeringen plasseres 
under bakkenivået eller i parkeringshus. Slik 
frigis arealer til uteopphold og bebyggelse

• Større sammenhengende flater, særlig 
parkeringsarealer, må brytes opp med heller, 
brostein, og/eller vegetasjon for å gjøre disse 
områdene mer oversiktlige.

• Valg av materialer og inventar langs veier og 
ved parkeringsplasser må også gis en helhetlig 
bearbeiding.

• Helhetlig planlegging bidrar til den gode 
opplevelsen.
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TEKNISKE KONSTRUKSJONER

Viktige huskeregler ved planlegging og utbygging 

• Tekniske konstruksjoner må gis en utforming 
som ikke virker skjemmende i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. Beplanting må vurderes 
dersom det kan gjøre konstruksjonene mindre 
skjemmende i forhold til omgivelsene.

• Plassering av tekniske konstruksjoner bør være 
en del av planleggingsarbeidet. Plassering av 
konstruksjoner uavhengig av planleggingen kan 
bety uhensiktsmessige endringer i etterkant.

• Tilfeldig plassering må unngås i størst mulig 
grad, da det kan bidra til at et gitt område 
oppleves som rotete.

Trafostasjoner, lysstolper og el-skap m.m. er nødvendige for kommunikasjonen i vårt moderne samfunn. 
Plassering og utforming er underlagt ulike forskrifter, ikke minst av sikkerhetshensyn. God planlegging kan 
imidlertid minske behovet for ekstra saksbehandling, i forbindelse med evt. flytting, og samtidig bidra positivt 
til utseendet i de nære omgivelsene.

Retningslinjer 

• Tekniske konstruksjoner skal tilpasses 
terreng og vegetasjon i størst mulig grad. Der 
anlegg får en framtredende plassering, skal 
de utformes som en kontrast til landskapet, 
og inngrep i terreng og vegetasjon skal 
begrenses mest mulig. 

• Ved planlegging av tiltak i nye og eksisterende 
strøk bør tekniske konstruksjoner tilpasses 
bebyggelsesstrukturen/ tomtestrukturen. 

• Konstruksjoner i form av elledninger og andre 
kabler skal søkes plassert i bakken. Der det 
ikke er mulig å legge kabler i jord, skal det tas 
mest mulig hensyn til trær og vegetasjon ved 
etablering av luftspent.

• Regn med at tekniske konstruksjoner ofte blir 
brukt til tagging eller oppklebing av plakater.

• Innarbeiding av konstruksjonene i andre 
bygninger må vurderes der det er mulig. 
Kunstnerisk utsmykking må vurderes der 
tekniske konstruksjoner får en særlig markant 
plassering.

Kunstnerisk 
utsmykking 
må vurderes 
der tekniske 
konstruksjoner 
får en særlig 
markant 
plassering.

El-skapet 
er plassert 
i skjellet 
mellom to 
tomter.

MIDLERTIDIGE KONSTRUKSJONER OG ANLEGG

Det er behov for midlertidige konstruksjoner i mange sammenhenger. Betegnelsen midlertidige 
konstruksjoner omfatter i utgangspunktet alle bygninger og anlegg som er transportable, og alle øvrige bygg 
som ikke defineres som permanent på grunn av funksjon, type konstruksjon eller annet. Konstruksjoner 
i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid, 
lagring/oppbevaring, og midlertidige boliger, 
som eksempelvis campingvogner, er bare noen 
eksempler på formål som regnes hit. Kommunen har 
særskilte retningslinjer for melding av midlertidige 
konstruksjoner og anlegg.

Retningslinjer 

• Midlertidige konstruksjoner må ivareta 
allmenne estetiske hensyn i forhold til seg 
selv og omgivelsene.
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Viktige huskeregler ved planlegging og utbygging 

• Plassering av større midlertidige konstruksjoner 
må skje i samråd med kommunen.

• Konstruksjonene må gis en utforming som 
er tilpasset de omkringliggende naturgitte og 
bygde omgivelser.

• Både tiltakshaver og administrasjonen må regne 
med at midlertidige konstruksjoner og anlegg 
ofte blir å stå lengere tid enn forventet.

• I forbindelse med industriområder må utendørs 
lagring gjerdes inn og skjermes mot innsyn på 
en estetisk god måte. Farger på hegn må til 
passes omgivelsene.

Både tiltakshaver og administrasjon må regne med at midlertidige konstruksjoner og anlegg ofte blir å stå lengere tid enn 
forventet.

Over: Utskårne bokstaver gir generelt et godt samspill med 
bygningen. Bemerk dessuten belysning av skiltet. 

Til venstre: Et eksempel på enkel og tydelig skilting i et 
industriområde.

• Utendørs lagring må ikke virke skjemmende eller 
være til sjenanse for omgivelsene også i forhold 
til miljøhensyn.

• I boligområder bør det i utgangspunktet ikke 
oppstilles midlertidige konstruksjoner eller skje 
lagring av annet enn det som hører til vanlig 
hushold.

• Ved plassering av konstruksjoner i naturområder 
må det tas særlig hensyn til omgivelsene. 
Oppstilling bør begrenses til det areal som er 
absolutt nødvendig.

SKILTING

Det finnes mange typer skilt. Vi ser dem på 
bygningene, i byene og langs veiene. For trafikkskilt 
er det internasjonale standarder som må overholdes. 
Informasjons- og henvisningsskilt formidler 
informasjon av ikke-kommersiell art, mens butikk- 
og reklameskilt formidler informasjon av kommersiell 
art. En målrettet innsats for å samordne trafikkskilt 
(statlige, kommunale og evt. private), samt å 
koordinere butikk- og reklameskilt, kan bidra til å 
høyne den visuelle opplevelsen. Videre vil det være 
med på å skape bedre oversiktlighet og orden i 
gatebildet. 

Med bakgrunn i dette har Vestvågøy kommune 
utarbeidet egne skiltbestemmelser for kommunen. 
Disse bestemmelsene gjelder for hele Vestvågøy 
kommune. All oppsetting av skilt er søknadspliktig. 
Tegninger eller annen beskrivelse av det 
pågjeldende tiltaket må derfor sendes kommunen 
ved plan- og bygningsavdelingen. Vedtektene er 
gjeldende fra vedtaksdato av kommuneplanens 
arealdel 20.5.2020.
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Viktige huskeregler ved planlegging og utbygging 

Viktige huskeregler ved plassering og dimensjonering av skilt

• Tilpassing betyr ikke kopiering.
• Plassering av veier, lekeplasser og andre felles 

utearealer må vurderes nøye i den overordnede 
planleggingen, da det er dette som blir grunnlag 
for bebyggelsesstrukturen.

• Ved fortetting av eksisterende strøk bør 
særtrekkene utvikles ved å finne en fellesnevner 
mellom eksisterende og ny bebyggelse.

• I enhetlige områder må det stilles større krav til 
tilpassing, evt. ved hjelp av bestemmelser, av nye 
bygninger til eksisterende bebyggelse.

• Ved planlegging av skilt må det vurderes hvem 
som skal se skiltet, og hvor man skal kunne 
se skiltet fra, eksempelvis om det skal ses fra 
bakkenivå eller fra et lavere/høyere nivå, eller 
om det er fotgjengere eller bilister som skal se 
skiltet.

• Skiltets størrelse og utforming må ses i 
sammenheng med bygningens størrelse og 
de øvrige omgivelsene. Bruk av små og/eller 
ensartede skilt gir ofte den beste løsning. 

• Antall ulike skilt må begrenses mest mulig, da 
det ofte gir et rotete utseende og kan bety at 
man ikke ser viktige budskap i “skiltskogen”. 
Generelt bør det tilstrebes å bruke færrest mulig 
skilt.

• Plateskilt og lyskasser bør i utgangspunkt 
unngås, da de ofte opptar en stor del av fasaden 
og samtidig har en tendens til å dele bygningen 
på en uhensiktsmessig måte, for eksempel i en 
øvre og en nedre del.

• Belysning av skilt må vurderes i sammenheng 
med utformingen for øvrig.

• Samtlige fasader på en bygning må gis en 
helhetlig bearbeiding, ikke bare fasaden mot 
gata. Taket bør oppfattes som en fasade der 
taket synes fra vei eller nabotomt.

• Det bør i utgangspunkt kunne ses hva som er 
tilbygg og hva som er hovedbygg.

• Forholdet mellom bygningens høyde, lengde 
og bredde, de enkelte bygningsdelene og 
bygningens skala må vurderes i forhold til 
bygningen i seg selv så vel som i forhold til 
omgivelsene.

• Utforming og plassering av løsfotreklame må 
vurderes helhetlig, da de også kan forringe 
gatemiljøet.

Retningslinjer 

• Nybygg og tilbygg skal tilpasses naturgitte og 
bygde omgivelser i størst mulig grad. 

• Nybygg og tilbygg skal tilpasses 
eksisterende bygningsmiljø med hensyn til 
bebyggelsesstruktur og utbyggingsmønster.

• Nybygg og tilbygg som bryter med 
nabobygningenes volum og størrelse kan ved 
byggemelding kreves endret og tilpasset det 
eksisterende bygningsmiljøet. 
 

BYGNINGER

En bygning må forholde seg bevisst til stedet og den spesifikke tomta som den skal plasseres på. Samtidig 
må det vurderes hvordan bygningen passer inn i et område i forhold til seg selv og sin funksjon så vel som i 
forhold til omgivelsene. Ved en avklaring av hvilke forutsetninger det er for en tomt i et gitt område, og hvilke 
funksjonelle krav det er til bygningens innhold, vil det være enklere å få en god tilpassing av bygningen.

Mange ulike skilt samlet på ett sted gir stedet et rotet preg, 
og kan ofte føre til at man ikke ser viktige budskap. Man 
mister rett og slett oversikten.
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Eksempel på enebolig der arealene i 1. etasje (her) blir 
utnyttet effektivt. Den stiplede streken viser mulighet for 
å innrede soverom. Boligen vil med tilrettelegging for et 
større bad kunne få livsløpsstandard.

• Ved utskifting av materialer, vinduer og andre 
detaljer i eldre hus må det gjøres en helhetlig 
vurdering av bygningens utseende før og etter.

• Erstatning av vinduer med sprosser med nye 
vinduer uten sprosser, eller omvendt, kan gi 
fasader hvor vinduene ikke passer til helheten.

• Det må legges vekt på at detaljen har betydning 
for helheten, og at gode detaljer kan gjøre et 
godt bygg enda bedre.

• Material- og fargebruk må vurderes i seg selv 
og i forhold til omgivelsene. Også dette har 
betydning for hvordan bygningen oppleves.

Boligen er rammen om en person eller families 
privatliv, og i boligen innrettes det rom til å spise, 
bade, sove og oppholde seg. I forbindelse med 
større boligfelt etableres det ofte både eneboliger 
og konsentrerte boliger (boligbyggelags-leiligheter). 
De seneste årene er det i Vestvågøy blitt etablert 
en del konsentrerte boliger i og nær sentrum. Fra 
boligfeltene er det oftest kort avstand til skoler og 
barnehager. I sentrumsnære områder er det lett 
adgang til handel og offentlige institusjoner. 
 
Uansett boligtypen bør boligen planlegges ut fra den 
framtidige livssituasjonen i like høy grad som den 
nåværende. Ikke alle situasjoner kan forutses, men 
enkle planløsninger kan gi mulighet for etablering 
av soverom i 1. etasje hvis førligheten skulle svikte, 
eller mulighet for å leie ut deler av huset når barna 
blir voksne og flytter hjemmefra. Ved plassering 
av bygningen på tomten bør det gjøres noen 
overordnede vurderinger av hvor en evt. utvidelse 
kan skje. 
 
Eneboliger blir oftest bygget enkeltvis, hvilket kan gi 
et sammensatt utseende i et område. Plassering og 
utforming bør tilpasses bebyggelsesstrukturen og 
andre bygg, særlig hvis det er snakk om helhetlige 
områder. Materialer, fargevalg og detaljer kan ha 
stor betydning for helheten i denne sammenheng.I 
forbindelse med konsentrerte boliger er plassering 
og utforming av bolig og utearealer viktigere 
enn for de fleste andre bygningstyper, fordi det i 
konsentrerte boligfelt bor mange mennesker på 
forholdsvis liten plass. Boligenes utforming og 
plassering bør tilgodese et visst privatliv, ved å 
minske sjenerende innsyn i de enkelte leilighetene. 
 

• Sammensetting av dekorative elementer og 
listverk må vurderes nøye, også i forhold 
til omfang – det enkle er oftest det beste! 
Detaljering på tilbygget bør tilpasses 
detaljeringen på hovedbygget.

• Det må vurderes at materialer med kvalitet kan 
ha en lengere holdbarhet eller kreve mindre 
vedlikehold enn billigere materialer.

• Ved planlegging og utbygging må det 
vektlegges at omgivelsene, og ikke minst 
bygningene, oppleves forskjellig på henholdsvis 
sommer-og vintertid – med og uten snø.

Utearealene må utformes slik at det oppnås gode 
muligheter for opphold, både private og felles, og 
interne veier og parkeringsarealer bør utformes slik 
at det ikke oppstår unødig store flater. (se avsnitt om 
“Utearealer” samt “Veier og parkering”). 
 
Generelt kan det sies at estetisk god utforming i 
holdbare materialer bidrar til den gode opplevelsen; 
bruk av bygninger og utearealer medfører en viss 
slitasje, og nedslitte omgivelser oppleves mindre 
trivelige.

BYGNINGSTYPER
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Næringsbygninger henvender seg til publikum i 
form av forretningseller kontorlokaler. I tillegg til de 
primære lokalene legges det til rette for lokaler til de 
ansatte og til oppbevaring. Forretninger og kontorer 
plasseres kan i kombinasjon med sentrumsnære 
boliger være med på å skape et levende sentrum.
Utstillingsvinduer anvendes til å vise fram 
forretningens varer, og utgjør ofte en stor del av 
en bygnings fasade mot gatene hvor man ferdes. 
Store ubrutte flater med utstillingsvinduer kan virke 
dominerende eller skjemmende. Særlig i forbindelse 
med større forretninger, eller forretningslokaler som 
er tatt i bruk som kontor, hvor stor deler av vinduene 
er avblendet, bidrar utstillingsvinduene i liten grad til 
det levende sentrum. 

På forretningens bakside er det ofte behov for 
oppbevaring av søppel og diverse, også varer. 
Baksiden av et bygg er ikke uvesentlig i en estetisk 
sammenheng, da lagring her også kan gi et rotete 
inntrykk av området. Behovet for lagring bør avklares 
i planleggingsfasen, og det bør legges til rette for at 
søppelanlegg og liknende blir integrert i bygningen, 
og at denne delen av bygningen også gis en god 
utforming. Det må gjøres særskilte vurderinger 
omkring plassering og utforming av skilt i forbindelse 
med næring (se avsnitt om “Skilting”).

Avblendede utstillingsvinduer bidrar i liten grad til det 
levende sentrum.

Industribygninger er oftest lukkede bygninger 
hvor det foregår en produksjon, og hvor det bare er 
ansatte og andre interessenter som har adgang. 

I forbindelse med utforming av industribygg må det 
gjøres en helhetsvurdering av bygningen/ anleggets 
innvirkning på omkringliggende naturgitte og bygde 
omgivelser. Industri som forurenser med lyd, luft eller 
andre utslipp bør ikke plasseres i sammenheng med 
boliger og andre områder hvor folk oppholder seg 
ute. 
 
Det bør vurderes hvordan anleggets estetiske side 
kan kombineres med de funksjonelle kravene det 
er til produksjonen, særlig ved større anlegg som 
blir synlig i byen/ landskapet. Lik næringsbygg bør 
søppelanlegg og annen lagring søkes integrert i 
bygget i størst mulig grad. Der det ikke er mulig, 
eller der det er nødvendig med utelagring, må 
lagringsplassen innhegnes og skjermes mot innsyn 
på en estetisk god måte. Farger på hegn må 
tilpasses omgivelsene. 

I industriområder må det også gjøres særskilte 
vurderinger omkring plassering og utforming av skilt 
(se avsnitt om “Skilting”)

Offentlige bygninger har ofte en sentral rolle 
i samfunnet, og bør derfor gis en markert og 
særpreget utforming og/ eller en framtredende 
plassering. 

Kirker, skoler og andre offentlige bygninger er viktige 
samlingssteder for aktiviteter, og kan i tillegg fungere 
som en sammenbindende faktor. 

Eksempelvis binder skoler og barnehager ofte ulike 
boligfelt sammen. Det er forskjell på å plassere en 
barnehage og et rådhus i et gitt område, og det bør 
derfor vurderes hvordan bygningens funksjon, så vel 
som bygningen i seg selv, passer inn i området.

Landbruksbygninger omfatter anlegg til dyrehold 
samt driftsbygninger til oppbevaring av for, gjødsel, 
og annet materiell. Våningshuset utgjør ofte en 
mindre del av gårdens samlede bygningsmasse.
Det har innenfor de seneste årene vært større fokus 
på estetikk, både i forbindelse med bygningene 
og, ikke minst, med arealene rundt gårdsbrukene. 
Driftsbygninger og våningshus bygges i høy grad 
ut fra funksjonelle krav til gårdens drift, og det 
stilles i dag større krav til eksempelvis dyrevelferd, 
arbeidsmiljø og maskiner enn tidligere. Dette 
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Gode 
eksempler

Terrassen hører til i villastrøk, 
ikke på fjellet. Bruk den naturlige 
overflaten som uteplass, gjerne jevnet til og belagt med 
steinheller, gras eller lignende. Ved plassering langs sjøen 
skal private terrasser begrenses og helst utformes som 
allmenn tilgjengelig kaiareal.

Og mindre 
gode/dårlige 
eksempler

avspeiles i måten man bygger på; det kreves mer 
areal og større bygninger, og store bygninger synes 
godt i landskapet. Når det bygges nytt eller bygges 
til i forbindelse med landbruket er det derfor viktig.

Landbruksbygninger omfatter anlegg til dyrehold 
samt driftsbygninger til oppbevaring av for, gjødsel, 
og annet materiell. Våningshuset utgjør ofte en 
mindre del av gårdens samlede bygningsmasse.
Det har innenfor de seneste årene vært større fokus 
på estetikk, både i forbindelse med bygningene 
og, ikke minst, med arealene rundt gårdsbrukene. 
Driftsbygninger og våningshus bygges i høy grad 
ut fra funksjonelle krav til gårdens drift, og det 
stilles i dag større krav til eksempelvis dyrevelferd, 
arbeidsmiljø og maskiner enn tidligere. Dette 
avspeiles i måten man bygger på; det kreves mer 
areal og større bygninger, og store bygninger synes 
godt i landskapet. Når det bygges nytt eller bygges 
til i forbindelse med landbruket er det derfor viktig 
å vurdere estetiske hensyn i sammenheng med det 
funksjonelle. 

En del av landbruket i Vestvågøy kommune 
ligger i umiddelbar nærhet til Leknes og 
Gravdal. Disse områdene blir i forbindelse 
med utviklingen av byområdene utsatt for et 
stadig større utbyggingspress. Det ligger derfor 
en vesentlig utfordring i å forene den store 
etterspørsel på nye byggeområder med det ikke å 
ødelegge kulturlandskapet og nedbygge verdifull 
landbruksjord. I denne sammenheng vil fortetting av 
eksisterende områder kunne minske behovet for nye 
områder.

Hytta er et rekreasjonssted ute i naturen. Hytta 
innrettes som boligen med sove-, spise- og baderom 
avhengig av holdning og livsstil. 

Den enkelte hytta bør tilpasses omgivelsene, 
de naturgitte så vel som de bygde, også i større 
hytteområder. Generelt kan det sies at jo mindre 
inngrep det gjøres i terreng og vegetasjon jo mindre 
utgifter og arbeid gir det. Dette er hensiktsmessig for 

å bevare det man ønsker å oppleve; naturen.
Bruk av enkle materialer og detaljer passer oftest 
bedre inn i omgivelsene. Det samme gjelder for 
uteplasser og andre overflater. Terrassen hører 
til i villastrøk, ikke på fjellet. Bruk den naturlige 
overflaten som uteplass gjerne jevnet til og belagt 
med steinheller, gras eller liknende. Bjelkehytter og 
villmarkspanel hører derimot ikke til i villastrøk, men 
bør plasseres i hyttefelt eller mindre tettbygde strøk. 

I forbindelse med hyttebygging er adkomst og 
parkering en særskilt problemstilling, hvor hensynet 
til naturen bør ha høyst prioritet. Parkeringsanlegg 
kan plasseres mer fleksibelt i terrenget slik at man 
unngår fyllinger og andre inngrep. I noen tilfeller 
kan det være mest hensiktsmessig å plassere 
parkeringsarealet samlet, mens det andre steder vil 
være bedre å dele det opp. Det er ikke nødvendig 
å kunne kjøre helt til hyttedøren. Det må også 
vurderes i hvor høy grad veg- og parkeringsareal må 
opparbeides. 

Hensynet til naturen og den helhetlige opplevelsen 
av området må også ha høyest prioritet i forbindelse 
med renovasjon. Her kan samordning av 
søppelanlegg virke mindre skjemmende hvis de gis 
en god utforming. Særskilte søppelrom (med mindre 
søppeldunker) er generelt mindre dominerende 
enn store containere, men det er også eksempler 
på container-løsninger som har en estetisk god 
utforming. Det overveies å utarbeide en særskilt 
veileder for hyttebygging.
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BYGNINGSTILPASSING

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Uansett bygningstype og funksjon bør en bygning tilpasses sine nærmeste omgivelser. Det kan lages en 
overordnet inndeling av de tema som man bør ta hensyn til; bebyggelsesstruktur, bygningsvolum, materialer 
og farge, og historisk tilpassing.

Organisering og plassering av enkeltbygninger i 
forhold til hverandre, og i forhold til overordnede 
elementer, som veier, vassdrag og terreng kaldes 
bebyggelsesstruktur. Størstedelen av bygningene 
i Vestvågøy er frittliggende hus med egne tomter. I 
visse områder kan det være nødvendig å fastsette 
en tvungen byggelinje, eksempelvis for å bevare 
gaterommet i sentrumsområdene eller på grunn av 
skredfare/ andre sikkerhetshensyn.

Eksempler på tilbygg. Gode løsninger

Eksempler på tilbygg. Dårlige/mindre gode løsninger

• Tilbyggets størrelse og utforming er tilpasset 
hovedbygget. 

• Gesims og/eller møne er den samme som for 
hovedbygget. 

• Gavlen friholdes for bygningssammenstøt.
• Forskyving gir et klart forhold mellom 

hovedbygg og tilbygg. 

• Takform på tilbygget tilpasses hovedbygget.
• Takoppbygg må ikke dominere takflaten. 

• Tilbygg i lengen av bygg må tilpasses 
hovedbyggets materialer og detaljering. 

• Tilbygg bør ha samme materialbruk som 
hovedbygg.

• Tilbyggets takform er ikke tilpasset 
hovedbyggets. 

• Uheldige sammenstøt langs gesimsen og husets 
gavl. 

• Tilbyggets størrelse og utforming dominerer 
hovedbygget. 

• Takoppbygget dominerer takflaten. 

• Nytt vindu er ikke tilpasset huset. 

• Uheldig sammenstøt mellom tilbygg og vindu.

Det ene huset følger 
ikke byggelinjen og har 
et annet volum enn 
øvrige bygg. Garasje 
og parkeringsareal er 
i motsetning til øvrige 
bygg plassert foran 
huset.
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Bygningens 
gesimshøyde kan 
med fordel avvike litt 
for å skape en viss 
variasjon. Dette gjelder 
særlig gaterom der 
bygningene står nært 
hverandre.

BYGNINGSVOLUM

Med en bygnings volum forstås bygningens form og størrelse. Hus med samme volum trenger ikke 
nødvendigvis å være identisk for å få en god helhetsvirkning. Bebyggelsen i Vestvågøy er karakterisert ved 1-2 
etasjes bygninger, overveiende med røstet tak. Industri- og sentrumsbygg er de vesentligste unntakene. Det 
kan bygges med valmet tak der det innenfor nærområdet i forveien er bygninger med en slik takutforming. Det 
vurderes i den enkelte byggesak om det kan bygges med valmet tak i et gitt område.

I skrånende terreng 
bør større bygninger trappes ned 
for å skape ensartede bygningsvolumer og 
begrense inngrep i terrenget. Dette gjelder for 
både frittliggende og kjedete bygninger, og er 
også aktuelt i forbindelse med hyttebygging.

Det er gesimshøyden som avgjør om et bygg virker høyt, ikke så 
mye mønehøyden.

RESTAURERING OG OMBYGGING

Før man igangsetter restaurerings- eller ombyggingsarbeider på et eksisterende bygg må man gjøre seg 
noen overordnede vurderinger: 

1. Er bygningen/ området vernet eller fredet? 
Når en bygning er vernet betyr det at man 
“beskytter” stedet mot uønskede tiltak, 
eksempelvis gjennom bestemmelser. Hvis 
bygningen er fredet er det å betrakte som et 
varig vern, og dersom det er lov stilles det oftest 
strengere krav til hvilke typer  endringer man kan 
lage på bygget. Dersom et bygg eller området 
bygningen ligger i er fredet/ vernet vil det oftest 
være noen bestemmelser for dette området. Ta 
kontakt med kommunen dersom du er i tvil. 

2. Hvordan vurderer man om en eksisterende 
bygning er verneverdig hvis bygningen er verken 
vernet eller fredet? Dersom det ikke er laget 
bestemmelser for det pågjeldende området kan 
Riksantikvarens retningslinjer være et nyttig 
verktøy til å gjøre en overordnet vurdering av hva 

som er verneverdig. (se henvisninger s. 60). 

3. Hvordan ser bygningen ut i forhold til 
opprinnelig? Hvis det er bygget mye til på huset, 
kan det være vanskelig å kjenne igjen det som 
var det opprinnelige huset. Hvis man ønsker å 
tilbakeføre huset til sin opprinnelige stil bør man 
derfor ta utgangspunkt i den hovedformen huset 
har fått, og vurdere hva som kan bevares og 
hva som må fjernes. Husbanken vil formodentlig 
kunne være behjelpelig med råd og veiledning. 

4. Hvordan er bygningens tilstand? Eldre hus er 
ofte bygget med miljøvennlige materialer av god 
kvalitet. Forfallet kan derfor ofte se mye verre 
ut enn det faktisk er, og på den måte kan mye   
brukbart bli kastet. 
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5. Hva bør man være særlig oppmerksom på? Det 
er viktig å ta hensyn til opprinnelig detaljering 
ved istandsetting av eksisterende hus. Format og 
størrelse på dører og vinduer må også beholdes 
i størst mulig omfang, slik at en ikke ødelegger 
symmetrien og proporsjonene i bygget. 

6. Hvordan bygger man til et eksisterende hus? 
Selv om man søker å ivareta det eksisterende 
må man fortsatt kunne se hva som er nytt 
og hva som er gammelt. Under avsnittet 
“Bygningshistorikk” er det eksempler på tilbygg 
til bygninger fra ulike tidsperioder. Dersom man 
er i tvil er det mulig å kontakte Husbanken for 
gode råd. (se illustrasjon s. 45)

Erstatning av vinduer med sprosser med nye vinduer 
uten sprosser, eller omvendt, kan gi fasader hvor 
vinduene ikke passer til helheten.

Svenskevinduet el. 
gjenreisningsvinduet var 
kommet på mote de siste 
årene før krigen og besto av 
en midtpost og to fag som 
hver var delt inn i to ruter. 

Husmorsvinduets 
uoppsprossete glassflater ble 
populært på 60-tallet. I tillegg 
til å være lette å vedlikeholde 
bidro de til å gjøre husene 
lysere. 

Falske sprosser ble brukt på 
både nye og eldre hus på 80- 
og 90-tallet. Med sprosser i 
plastikk fikk man et smårutete 
hus som imidlertidvar billigere 
og enklere å vedlikeholde enn 
et tilsvarende vindu med faste 
sprosser. 

Gjenreisningens farger.
“For bolighuset var det 
to ulike holdninger til 
fargebruk: Noen steder 
ble bolighuset malt i lyse 
fargetoner som hvitt, 
lys gul eller lys grønn, 
andre steder ble det brukt 
kraftigere farger som 
okergul, mellomgrønn 
eller blått. I byene og 
tettstedene benyttet mange 
huseiere en engelskrød 
farge.” (fra “Gjenreist og 
særpreget”)

MATERIALER OG FARGE

Koordinering av materiale- og/ eller fargebruk på tak, vegger, vinduer, dører og andre detaljer kan også være 
en sammenbindende faktor i et gitt område. I Vestvågøy oppføres de fleste bygg helt eller delvist i tre, med 
grunnmur/ sokkel i mur eller betong. Industri- og sentrumsbygg er igjen de vesentligste unntakene.
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OPPSUMMERING - RETNINGSLINJER FOR BYGDE OMGIVELSER

Utearealer og offentlige rom
• Ved plassering av bygninger og utearealer skal 

det tas hensyn til klimatiske forhold – korte 
somrer og kalde vintre. 

• Det må vurderes hvilke behov det vil være for 
et gitt område før det opparbeides utearealer.

Veier og parkeringsarealer
• Planlegging og utbygging av vei- og 

parkeringsarealer må ta hensyn til de naturgitte 
og bygde omgivelser. 

• Utforming av veier og parkeringsarealer må 
være gode for myke trafikanter og bilister. 

• Større parkeringsarealer skal brytes opp ved 
variert bruk av materialer og beplantning, 
og/ eller ved bevisst bruk av inventar og 
kunstnerisk utsmykking i området. Alternativt 
bør arealene plasseres under bakkenivå eller i 
parkeringshus.

Tekniske konstruksjoner
• Ved planlegging av tiltak i nye og eksisterende 

strøk bør tekniske konstruksjoner tilpasses 
utbyggings-mønsteret/ tomtestrukturen. 

• Tekniske konstruksjoner skal tilpasses terreng 
og vegetasjon i størst mulig grad. Der anlegg 
får en framtredende plassering, skal de 
utformes som en kontrast til landskapet, og 
inngrep i terreng og vegetasjon skal begrenses 
mest mulig.

Midlertidige konstruksjoner
• Midlertidige konstruksjoner må ivareta almene 

estetiske hensyn i forhold til seg selv og 
omgivelsene.

Skilting
• Skilt bør være synlig og forståelig i forhold til 

sitt formål, og skal tilpasses omgivelsene med 
hensyn til materialbruk, far ger og detaljering. 

• Trafikk-, samt informasjons- og 
henvisningsskilt, skal være klar og entydig. 

• Butikk- og reklameskilt skal utformes 
og plasseres slik at de harmonerer med 
bygningens utseende/ stil. På kjøpesentre 
og bygninger med flere bedrifter bør skilt 
samordnes.

Bygninger
• Nybygg og tilbygg skal tilpasses naturgitte og 

bygde omgivelser i størst mulig grad. 

• Nybygg og tilbygg skal tilpasses 
eksisterende bygningsmiljø med hensyn til 
bebyggelsesstruktur og utbyggingsmønster. 

• Nye bygg skal som hovedregel følge fasadelinjer 
på eksisterende bebyggelse mot vei. 

• Nybygg og tilbygg skal gis en utforming som 
harmonerer med nabomiljøet og byggets 
funksjon, med hensyn til volum, farge og 
materialvalg. 

• Nybygg og tilbygg som bryter med 
nabobygningenes volum og størrelse kan ved 
byggemelding kreves endret og tilpasset det 
eksisterende bygningsmiljøet. 

• Tilbygg skal som hovedregel underordne 
seg hovedbygget. Takform og takvinkel, samt 
detaljering skal tilpasses hovedbygget mest 
mulig. 

• I strøk der skifer er brukt som taktekking i 
betydelig omfang, kan det kreves at nybygg/ 
tilbygg skal oppføres med dette materialet. 

• Fargebruk på bygninger og tiltak bør 
forholde seg bevisst til både sommer- og 
vintersituasjonen, det vil si landskapet med og 
uten snø.
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Hvor skal sentrum være?
Hva forstår vi med begrepet Mobilitet?

På Leknes har vi i dag størst handelsaktivitet i 
nordre del av Storgata ved Lofotsenteret og på 
handelsområdet på Leknessletta. Vi har flotte 
butikker, cafér og servicenæringer gjennom hele 
Storgata fra Vestvågøy blomster til Mix-butikken ved 
nordre rundkjøring. Området rundt Skulbrugården, 
Origo og Cubusbygget har mye besøk og mange 
arbeidsplasser. 

Hva er sentrum av Leknes, er det nevnte område, 
eller er det andre deler som skal utvikles til et 
kommende sentrum?
Når vi skal jobbe med videreutvikling av sentrum, 
hvordan skal vi legge opp ferdselen slik at den kan 
foregå til fots og på sykkel, fremfor å bare benytte 
bil?

Sentrum av Gravdal var tidligere regnet fra krysset 
Gravdalsgata/Sundsveien til krysset Gravdalsgata/
Fv818 ved skolen. Etter at flere lokalbutikker har 
stanset sin virksomhet er aktiviteten nå størst i 
området rundt Bunnpris.

Gravdalsgata har relativt lav trafikkbelastning og 
blir i stor grad brukt av turgåere, barn som leker 
og sykler, turister som vandrer til/fra kirken, osv. 
Dette er et trivselsmoment som bør tas vare på og 
videreutvikles. Er det ønskelig og realistisk at Leknes 
og Gravdal skal nærme seg hverandre og fremstå 
som én by? Har vi tilstrekkelig befolkningsgrunnlag 
til at hele dette området skal fremstå i en helhet og 
som et sentrum i kommunen? 

Arbeidsgruppen kommer frem til at vi må 
videreutvikle Storgata i Leknes som sentrum, fra 
Lofotsenteret til Bo og Service. Videre utvikling 
av Gravdal må gjennomføres med Gravdalsgata 
som utgangspunkt og på en måte som gir god 
kommunikasjon mot Leknes, slik at tettstedene 
knyttes sammen.

Mobilitet vil videre være en vurdering av hvordan vi 
beveger oss i aksene mellom Leknes sentrum og 
Gravdal, Fygle, Leknessletta mv.

GR. 2: MOBILITET OG INFRASTRUKTUR
Gruppe 2 består av følgende: 
Reidar Samuelsen, Gerd Wibeche Pettersen, Bjørnar Hartviksen, Martine Horn Gjernes (MDG), Anne 
Sand (SP), Ove Berg (forvaltning) og Martine Unneberg (forvaltning). 
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TRANSPORT:

Buss
Kollektivterminalen er navet i busstransporten.
Bussholdeplasser er ofte øde, skitne og lite trivelige 
«asfaltørkener»
Gatebruksplan diskuterer plasseringen av denne
• Foran rådhuset
• «Essotomta»
• Området vest eller sør for Lekneshallen

Dagens kjøring rundt Circle K og fra Meieriveien 
til Storgata er trang og lite trafikkvennlig. Det bør 
vurderes alternativ plassering av terminal.

Med stikkordet Transport oppfatter arbeidsgruppen at det stilles spørsmål ved 
hvilken metode vi benytter for å frakte personer og varer i tidligere nevnte akser.

flere trafikkfarlige situasjoner.

Arbeidsgruppen foreslår:
• Se på muligheten for å utvide p-plass 

ved 4.armen og etabler deler av denne 
plassen som bussterminal. Dette må sees i 
sammenheng med p-plass som er etablert for 
NFK, samt de kommunalt eide områdene som 
pr i dag ikke er bebygd. 

• Vurder om skolebusser skal benytte dette 
området som endeholdeplass for både barne-, 
ungdoms- og videregående skole. 

• Alternativ plassering kan være på sørsiden av 
Lekneshallen, hvor bussene kommer inn fra 
øst, kjører via en «lomme» mot Lekneshallen 
og videre vest mot Esso-rundkjøringen.

Veier som skal trafikkeres av busser
Dagens busstrafikk gjennom nordre del av Storgata 
legger hinder for å bruke denne delen av gaten som 
markedsplass og miljøgata på sommeren. Bussene 
har ingen stoppesteder i denne delen av gaten.

Gamleveien mellom Leknes og Gravdal dekkes i 
dag i stor grad av buss, men sperring på Storeidet 
presser bussene til å måtte kjøre på E10 mellom 
hagesenteret og kryss mot Haugsmyra. Dette skaper 

Arbeidsgruppen foreslår: 
• Gjør ny vurdering på hvilke veier innenfor 

byplanområdet som skal trafikkeres av buss. 
Det må planlegges for at busser kan bli 
autonome en gang i nær fremtid. 

• Ved videre utbygging av boligområder i 
Torvhaugan bør det vurderes om bussruter 
skal etableres mellom Fygle og Leknes. Dette 
kan gi redusert bruk av privatbiler mellom 
boligfelt og handelsområde. 

• Gjør ny vurdering på plassering av 
bussholdeplasser i Leknes. Dette må 
sees i sammenheng med evt. flytting av 
bussterminal. 

• Vurdering av lysregulering for buss i kryss 
mellom gammelveien og E10 på Storeidet. 
Gammelveien bør bli en sykkelprioritert 
vei hvor også busser kan kjøre. Dette vil gi 
forbedring i mange forhold. 

• Utbedring av busstopper som i dag er utydelig 
for de som ikke er lokalkjent, f.eks ved gamle 
Titanic og ved verkstedet til Holdahl.

Parkering for privatbiler
Parkeringsforhold på Leknes er omtalt i flere 
arbeidsdokumenter. Biler har fått for stor plass i 
bybildet og det er behov for en opprydding for å 
bedre forholdene for myke trafikanter og generell 
trivsel i bygatene.
Arbeidsgruppen stiller seg bak forslaget om at det 
bør vurderes etablering av p-hus.
Det må også gjøres en utredning på betalingsavgift, 
hvor det vurderes på differensiert sats som vil gi 
insentiver til bruk av p-hus fremfor gateparkering. 
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Dersom det er gratis å parkere i p-hus fremfor å 
parkere rett utenfor butikkdøren så vil trolig flere gå 
den ekstra avstanden som dette vil medføre.

Det må også gjøres tiltak for parkering på 
Gravdal. Dagens situasjon rundt Bunnpris er ikke 
tilfredsstillende. 

Sykkelveier
Ved forbedret tilrettelegging kan sykkel benyttes 
som transportmiddel i langt større grad enn i dag. 
Det må søkes bedre sammenheng i sykkelstier som 
gjør at kryssing mot biltrafikk kan reduseres.

Bussveier Leknes Bussveier Storeide

Parkeringshus - plassering

Arbeidsgruppen foreslår:
• Utred mulighet for p-hus bak Rådhuset 

• Utred mulighet for p-hus i bakken bak Origo 
mot butikken til Kjell Horn 

• Utred mulighet for p-hus på parkeringen ved 
4.armen 

• Ved reguleringsarbeid/byggesaker kan det 
legges inn differensierte krav til parkering 
i forhold til byggets plassering. Dagens 
bestemmelser er for generelle.

• Parkeringsforhold i Lekneskroken må ryddes 
opp ved at det settes krav til oppmerket 
parkeringsplass og med klare skiller mellom 
parkering, vei og gående 

• Parkering ved Bunnpris på Gravdal må 
forbedres, f.eks ved å stille krav til at parkering 
blir i henhold til reguleringsplan. 

• Parkering ved kirken bør utbedres. Utvidelse, 
asfaltering, merking av p-plasser. Dette må 
sees i sammenheng med etablering av fortau 
fra p-plass til oppkjøring mot kirken. 

Arbeidsgruppen foreslår:
• Gammelveien mellom Gravdal og Leknes 

gjøres om til sykkelprioritert gate. 

• Opprettholde sterkt fokus og press mot 
Statens Vegvesen for fullføring av G/S-veier 
langs E10. 

• Ved kommende reguleringsplaner som 
omhandler veisystem må hensyn til syklende 
få større fokus.
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Gang- og sykkelvei Fygle

Gang- og sykkelvei Leknes

Gang- og sykkelvei Mjåneset-Breidablikk

GRUPPE 2
• Ombygging av kryss ved Betel bør iverksettes 

for å bedre sikkerheten og oversikten for 
syklende som kommer i aksene Sentrum-
Sentralbaneveien, Sentrum-Torvhaugan, 
samt til og fra skolene mot de samme store 
boligområdene.

Gangtrafikk – veier, stier, snarveier og fortau
Arbeidsgruppen støtter konklusjonene i 
gatebruksplaner som er utarbeidet for Gravdal og 
Leknes.
Registreringer viser at det med relativt enkle grep 
kan gjøres store forbedringer for gående.

Arbeidsgruppen foreslår:
• Stier og snarveier som fremmer effektiv 

gangtrafikk må tas større hensyn til. Ved 
reguleringsplaner bør slike forhold sjekkes og 
legges inn i planene slik at stier og snarveier 
ikke bygges ned. 

• Kryssing av større barrierer som E10 må 
vurderes. Mellom Esso-rundkjøringen og 
dagens gangbru kan man f.eks vurdere å 
bygge et «lokk» over E10 som kan tjene flere 
funksjoner:
• Øke kapasiteten på kryssing av E10 

• Dersom toppen av lokket utformes som et 
parkområde/lekeområde så kan det være 
et område som sees i sammenheng med 
skoleområdet. Det vil få flere til å bruke 
den aksen fra idrettsområdet til sentrum. 

• Mulighet for kryssing av E10 ved «Teft-
rundkjøringen» må vurderes. Dette må 
ha sammenheng med Lillevollveien, samt 
at det må vurderes hvordan gangsonene 
for beboerne på vest-siden av E10 i dette 
området skal fungere. 

• Det må etableres fortau langs hele Sjøveien 

• Det må etableres fortau langs Industriveien på 
Gravdal. 

• Det bør etableres fortau på østsiden av Fv 818 
fra Klokkervika til Kirkeveien, eller aller helst 
til nedkjøringen på Gundersenkaia. Denne 
kan senere kobles mot gangvei som går mot 
Storeidøya. 

• Det er et ønske om å få lettere tilgang til 
Holsøya fra Leknes. Det har tidligere vært 
diskutert mulighet for broforbindelse over 
sundet. Dette arbeidet bør gjenopptas, siden 
det er stort potensiale for økt bruk av området 
både for lokalbefolkning og besøkende. 
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Varetransport i sentrum
Det er varetransport på Leknes, i gatene Storgata og Lekneskroken, som ansees utfordrende.
 
Det vil oppstå konflikter mellom varetransport og ønske om fri ferdsel for øvrige brukere av gatene. 
Varetransporten utføres i all hovedsak med store 
trailere og vogntog som man strengt tatt ikke ønsker 
å blande med myke trafikanter.  

Slik gatestrukturen er på Leknes vil det ikke være til 
å unngå at det blir en sammenblanding av brukere, 
så det må legges til rette for så få kritiske punkter 
som mulig.

Gangvei og grønne forbindelser Gravdal

Gangvei og grønne forbindelser Leknes

Miljøgater Leknes

Arbeidsgruppen foreslår:
• Lekneskroken utredes for å være enveiskjørt 

fra nord mot sør 

• Varetransport kan i perioder på døgnet gis 
egne regler for kjøreretning og parkering 

• Det må i samarbeid med Næringsforening 
diskuteres muligheter for varelevering med 
mindre biler, slik at problemstillinger med 
vogntog kan reduseres.
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INFRASTRUKTUR:
Under overskriften Infrastruktur vil arbeidsgruppen omhandle de hovedårer som 

styrer trafikk og mobilitet.

Flyplass Leknes
Dersom ny flyplass skal bygges på Leknes så må 
det gjøres et grundig arbeid med å avdekke hvilke 
konsekvenser dette kan gi for trafikk og dagens 
infrastruktur. Hvilke bygg og funksjoner kan vi evt. få 
lagt til dagens flyplassområde. Hvilke muligheter vil 
åpne seg når støysoner og høydekrav nært sentrum 
endrer seg.

Inntil videre må arbeidet med Flyplasstien 
iverksettes. Det er viktig å få gjennomført slike enkle 
tiltak som stimulerer til gangtrafikk til/fra sentrum.

E10 gjennom Leknes
Arbeidsgruppen har diskutert om etablering av 
ny flyplass vil aktualisere debatten om E10 skal 
flyttes ut av Leknes sentrum. Det kan være mulig 
at adkomstvei på vestsiden av flyplassen kan sees i 
sammenheng med ny trasè for E10.
Arbeidsgruppen ønsker at E10 gjennom Leknes 
fortsatt skal være en transportåre som er prioritert 
for gjennomgangstrafikk og varetransport. Vi tror 
etablering av miljøgater eller andre «hindringer» 
av gjennomgangstrafikken kan være negativ for 
kommunen. Dersom slike tiltak medfører at E10 
legges utenom sentrum så kan det svekke Leknes 
på lang sikt.

Det må gjøres et arbeid med å se på hvordan vi kan 
lede gjennomreiseturister inn til Leknes.
• Skilting mot sentrum 

• Opplysning om parkering for besøk i sentrum 

Fv 818  fra Storeidet gjennom Gravdal
Det er flere utfordringer med denne transportaksen 
som arbeidsgruppen mener det må gjøres noe med: 

• Kryss E10/Fv818 på Storeidet. 

Det må gjøres endringer på krysset som øker 
trafikksikkerheten. I dag er det urovekkende 
mange ulykker og nestenulykker i krysset. VVK 
bør opprettholde et press mot Statens Vegveesn 
for at dette krysset blir ombygd og utbedret. 

• Kryss Fv818/Storediøya. 
Det må vurderes etablering av avkjøringsfelt ut 
mot Storeidøya.  

• Kryss Fv818/Industriveien 
Det må vurderes avkjøringsfelt på 818 for 
forbedring av trafikksikkerhet. 

• Kryss Fv818 mot Gradalsgata ved Bunnpris. 
Avkjøringsfelt må vurdres for bl.a bedret 
sikkerhet for ambulansetrafikk mot Sykehuset. 

• Etablering av krysningspunkt over Fv818 ved 
avkjøringen mot Kirkeveien. Dette må sees i 
sammenheng med tidligere nevnt punkt om 
etablering av dobbeltsidig fortau. 

• Etablering av krysningspunkt ved Bunnpris mot 
havneområdet

 

Fv 815 / Idrettsgata
Strekningen fra Esso-krysset til avkjøring mot 
Mjåneset er den høyest trafikkerte gaten på Leknes. 
I denne gaten er det svært mange skolebarn som 
skal krysse veien.

Arbeidsgruppen foreslår:
Ta frem igjen planene om å legge om Fv815 slik 
at trafikken ledes fra Teft-rundkjøringen over ny 
trasè til Fyglekrysset.  
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Gangvei langs sjøen mellom Leknes og Gravdal
Det må jobbes videre med planene om å etablere en 
kyst-sti fra Gundersenkai på Gravdal til Stoeidt og 
videre til Halsvågen på Leknes.
Stien skal i tillegg til å være en gangløsning for 
turister som ankommer på cruisebåter, være en 
rekreasjon- og naturopplevelse for lokalbefolkningen. 

Det må innledes en god kommunikasjon med 
naturvernorganisasjoner for å finne metoder for 
fundamenter og plassering som gjør at inngripen i 
natur og hekkeområder blir minimert. 

På kartet som følger denne rapporten har 
arbeidsgruppen foreslått at stien føres frem til 
småbåthavnen på Gravdal, krysser Fv818 over til 
Abelveien som videre legges frem mot Bunnpris. Se 
for øvrig siste punkt om parker/grøntområder.

Bobilparkering og Truckstop
Det er behov for å tilby servicebygg for 
langtransportsjåfører. Vi har arealer som kan passe 
i forhold til lokasjon for dette, f.eks på Storeidet ved 
Hagesenteret.

Vestvågøy har svært mange bobilbesøk i løpet av 
året. Vi må jobbe videre med å finne arealer som kan 
stilles til disposisjon i hele eller deler av året. Det kan 
kanskje være mulig å benytte parkeringsareal ved 
skoler som bobilparkering i skoleferier?

 
Parker og grøntområder
Arbeidsgruppen har ikke ansett parker og 
grøntområder som en del av vårt oppdrag, men i 
diskusjoner så har vi likevel kommet med tanker og 
ideer som vi ønsker administrasjonen skal ta med 
seg.

Omleggingsvei Mjåneset Park og Torg Leknes

Marina og gjesteplasser
Det bør tilrettelegges for småbåter som kommer 
til kommunen på besøk. I dag ligger initiativet 
hos private båtforeninger. Dette kan f.eks sees i 
sammenheng med utvidelse av industrihavn på 
Storeidøya.

Arbeidsgruppen foreslår:
• Området mellom Leirelvosen og Fv818 fylles 

igjen og gjøres om til et park-/lek-/torg-/
møteområde som inngang og naturlig del av 
Gravdal sentrum. 
 
Dersom kyst- og kulturstien som kommer fra 
Storeidet ender opp i denne parken så vil det 
gi området et stort løft.
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Gruppe 3 består av følgende: 
Jim Åge Andreassen, Asbjørn Sjølie, Eivind Edvardsen, Eldrerådet, Terje Wiik (KrF), Hege Sandvik 
(Forvaltning) og Greta Klevstad (forvaltning).

MØTEPLASSER  
    I OFFENTLIGE ROM  
    I NABOLAGET  
HVERDAGSAKTIVITETER

MØTEPLASSEN 
FOR ALLE

I NABOLAGET

SITTEGRUPPER

GRILL

LEVEGG/SKJERMING

PLANTING

Mål:  
 

Strategier:
 
Vi skal legge til rette for gode møteplasser 
 
Vi skal jobbe for inkludering og tilhørighet 
 
Vi skal sikre at det er trygt å ferdes i byen 
 
Vi skal ha en by som inviterer til aktivitet og 
livsutfoldelse

 
Byen vår fremmer samhold,  

trivsel og livskvalitet 
 

Byen vi møtes i

GR. 3: SOSIALE FELLESSKAP
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Vi skal legge til rette for gode møteplasser 

• Det skal være buffersoner for sosiale 
fellesskap/grønne soner mellom næring og 
bolig. 

• Hvert område (innenfor en viss radius) bør 
ha et sosialt tilrettelagt friområde til felles 
aktivitet for alle aldre. 

• Lage noen minstekrav for hva en lekeplass 
skal være (bålplass, benker, lekeapparat, 
huskestativ, noe som aktiviserer folk i alle 
aldre.) 

• Møteplass (for eldre) i Halsvågen, en pir med 
sitteplasser og mulighet for å gå ut for å mate 
fugler, bålplass osv. 

• Tilrettelegge for gratis lån av lokaler til lag og 
foreninger som ønsker å lage inkluderende 
og aktiviserende møteplasser. 

• En offentlig, felles digital plattform som 
informerer om aktiviteter og møteplasser som 
finnes i kommunen. 

• Borrivannet, lage møteplasser. 

• Torg enten på Esso-tomta, ved siden av 
Bakeriet eller ved Rådhuset. Også med evt. 
fontene, lekeapparater etc. 

• Beplantning gir trivsel, det skal være en 
naturlig del av enhver park, friområde, grønn 
lunge. 

• Fontene i byen. 

• Torg på Gravdal. 

• Promenader, grøntområder og restauranter/
kafeer langs sjøsiden. 

• Bygge levegger mot nordavinden. 

• Flere benker langs gatene og på friområdene. 

• Meieriet – andre aktiviteter. 

• Gågate ved Meieriet?

HUSKE

KLATRE OG SKLI

HOPPE OG 
BALANSERE

UTESPILL
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Vi skal jobbe for inkludering og tilhørighet 

• Rom og aktiviteter for alle/flere aldersgrupper 

• Tilgjengelighet for funksjonshemmede, 
universell utforming? 

• Variasjon i type aktiviteter

Vi skal sikre at det er trygt å ferdes i byen 

• Tilstrekkelig belysning 

• Lekeplasser, fellesområder, parker er opplyst 

Aktivitet for flere aldersgrupper på samme  
 

Vi skal ha en by som inviterer til aktivitet og 
livsutfoldelse 

• Trimpark for alle aldre også utenom 
idrettsanleggene 

• Badeplass ved Borrivannet (med fontene?) 

• Vandresti fra Gravdal til Berg med gode 
møteplasser, benker, bålplasser 

• Rådhusplassen skal være leke- og 
aktivtetspark, balanseløyper, hoppegreier, 
isbar/kaffebar

Møteplasser Leknes sentrum

Tursti

Møteplasser Fygle
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Møteplasser Breidablikk Møteplasser Leknes sør

Grønt-belte 

Møteplasser Leknes nord

Grøntområder Fygle

Grøntområde Breidablikk
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Badeplass ved gravdal

Torg ved Gravdal

Under/overgang Gravdal Skøytebane ved travbane

Badeplass ved Borrivannet

Torgmuligheter Leknes sentrum
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GR. 4: FLERFUNKSJONALITET 
Gruppe 4 består av følgende: 
Terje Hansen, Hanne Berg, Ole Vegard Mosseng, Willy Hauge, Arve Hunnestad, Kurt Atle Hansen 
(SP), Pål Krüge (FrP), Sigve Olsen (forvaltning) og Eva-Mari Rahkola (forvaltning). 

”Byliv”  
Hva betyr det?

Funksjonene i Leknes, Gravdal og Fygle bør tilby 
funksjoner alene eller i kombinasjon, og undersøke 
og utforde forståelsene for passende kombinerete 
funksjoner.  

Byer er tradisjonelt kjent for å være viktige 
motorer for næringsutvikling ved å tilby attraktive 
lokaliseringssteder. Byene gir tilgang på et større 
marked, og med samlokalisering av flere bedrifter 
skapes et  mangfold. Byens størrelse legger 
grunnlag for større institusjoner, som f.eks. større 
flyplass og sykehus.  

 
Hvordan kan vi kombinere funksjoner, tilbud og 
aktiviteter i Regionsenteret hvor og hvordan?
I følge fylkesplan for Nordland 2013-2025 defineres 
regionsenter som et senter med betydning for flere 
kommuner i regionen. Det har de fleste vanlige 
offentlige og private service-funksjonene som 
dekker handels- og tjenesteomlandet til en eller 
flere kommuner. Steder har kultur-, underholdnings- 
og rekreasjonstilbud, samt kollektivtilbud og 
fungerer som knutepunkt i regionen (Nordland 
fylkeskommune, 2013:15.). Det kan være et tettsted 
eller en by, avhengig av omlandet. 

Formålet til gruppen

Gruppen har undersøkt hvordan en kan tilrettelegge for flere funksjoner i bygninger og i 
områder, og oppnå kombinert bruk av bolig, handel, arbeid, offentlige institusjoner, friluftsliv og 
kultur. 

Dette vil styrke regionsenteret sin stedsidentitet og attraktivitet.  

Arbeidsgruppens mål har vært å definere og styrke eksisterende byfunksjoner, og se på 
muligheten for tilrettelegge for nye som gir et økt mangfold.   

Å ha et høy funksjonstetthet vil ytterlig styrke Leknes og Gravdal sin stedsidentitet og 
attraktivitet.
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Leknes som regionsenter har en god 
funksjonalitetsblanding med offentlige institusjoner, 
og regionale tilbud, med cruisehavn, sykehus, 
videregående- og fagskoler. Leknes er også det 
foretrukne handelssentrum for Vest-Lofoten. Natur– 
og kulturbaserte næringer er i vekst, særlig innenfor 
lokalmat og reiseliv. Det er også vekst i entreprenør 
og eiendomsutviklingsforetak. Utfordringer er at 
arealbruken er lite effektiv og dels utflytende. Kan 
byen bli arealeffektiv og kombinere funksjoner. 

Handelsaktiviteten i Leknes er todelt, mellom 
det tradisjonelle sentrum rundt Storgata, og 
handelsområdet på Leknessletta. Intensjonen i 
kommunedelplanen fra 2016, var at vekst av kontor 

Gruppe 4 har jobbet med: 

og forretning i hovedsak skal løses innenfor definert 
sentrumsområde rundt Storgata. Behovet for areal 
til forretningsareal for større virksomheter, og da 
spesielt for plasskrevende varer, utløste utbygging av 
Leknessletta.  

Et av byplanens mål er å forene områdene 
som deles av europavei E10. Leknessletta er 
sentrumsnært. Utfordringen er at utviklingen på 
Leknessletta ikke knyttes til aktiviteten i Leknes 
sentrum. Å legge opp til en strategisk forent utvikling 
av regionsentret fremover, med trinnvis utvikling 
geografisk, vil styrke attraktiviteten til Leknes og 
Gravdal, utover handelstilbudet. 

 

PRIORITERTE INNSPILL FRA GRUPPE 4

• Tilrettelegge for snarveier, Grønne 
korridorer og forbindelser mellom Leknes 
og Gravdal? 

• Nye næring, kultur og boligområder 
etableres rundt buksnesfjorden

Regionsenterperspektiv
Regionsenteret Leknes må vendes mot 
Buksjesfjorden. Buksnesfjorden må renses, og 
anlegg for rekreasjon, bading og båtliv må få god 
plass.  

Kirkevegen fra Buksnes til Hol langs sjøkanten vil 
styrke historien og kulturbyen for Leknes, med en 
kobling til  Holsøya i samarbeid med grunneiere/
landbruket.  

Gang/sykkelveg Gravdal-Storeidøya-Breidablikk 
etableres så flere kan sykle til jobb/skole, samt 
Breidablikk-området får god tilgang til strandsonen 
og fugleliv. Etablering av  gang/ sykkelveg kan også 
muliggjøre nye trasé for avløpsledning, høyspent og 
annen infrastruktur.  

Leknes – den grønne byen ved fjorden. Generelt 
må byplan for regionsenteret Leknes ha økt 

tilrettelegging   grønn energi og klima/miljø i 
offemtlige og private bygg og anlegg. 

• Styrke Leknes stedsidentitet 

• Bærekraftig steds- og sentrumsutvikling 
– hva betyr det 

• Kartlegge gode bymiljøer, byrom, 
kulturminner og bygninger som gir lokal 
egenart. 

Gang/sykkelvei Gravdal-Storeidøya-Breidablikk
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Leknes Sentrum 
Nye  funksjoner og kvaliteter i byområde

Storgata – utfordringer som må tas tak i er:

• Lokalisering av detaljhandel i Storgata. Leknes 
sentrum har for mange tomme lokaler. 

• Få gründere til å jobbe sammen. 

• Eller tilrettelegge for midlertidig leie under 
messer eller aktivitetsuker i Leknes . Få 
dialog med grunneiere og legge til rette for et 
generasjonsskifte. 

Satse på lokal egenart ved å invitere til aktivterer i 
byen og sentrum: 

• Julemarked og messe
• Håndtverk
• Få mer av området rundt  Grete – håndarbeid
• kafe
• Enveiskjøring
• Lav leie
• Nisjebutikker
• Kommunen tilrettelegge for opparbeide Torg, 

eller møteplass. Fjerne overflateparkering, med 
etablering av parkeringshus. Frigjort areal til lek 
og møteplasser. 

• Tilrettelegging vil gi ringvirkninger, og igjen 
skape attraktivt sentrum 

Prioritering Leknes sentrum:  

Etablere og forskjønne:
• Rådhusplassen
• Lekneskroken 

 Forskjønning og trafikksikring
 
Parkeringshus bak Rådhuset
• Egenfinansiert
• Frikjøpsavtalen
• P-hus kostnadsfri for korttid 

Gateparkering-  mot betaling 

Etablere spennede elementer i bybildet, som 
skaper interesse:
• Fontene
• Lagret i garasje, finne små gjenstander, som 

skaper identitet
• Legge til rette for initiativ på torg
• Essotomta
• Vannspeil

Forbindelser og enveiskjøring Svømmehall og parkeringshus
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Kobling mellom flyplass, sentrum og sjø

Prioritering Leknes  
– ny havn (Buksnesfjorden):

Tilrettelegge for etablering av nytt bolig, næring 
og havnareal mot Buksnesfjorden. 

Gjøre strandsone med promenade 
tilgjengelig kan lede til ny og mer aktivitet- 
Tilrettelegge for bolig, kombinert med 
nærbutikk, kafe, som gjør det til en 
attraktivt destinasjon etter en tur. Havna og 
utviklingen av området, er en ny funksjon 
som er i nærhet til byen, innenfor 10 
minutter radius.  

Kobling til Holsøya og kulturminnene 

Utdypning i havnebassenget i 
Buksnesfjorden? Ta ut utlipp og avløp?  

Viktig å ta vare på grøntområder- 
aktivitetsområder- Legge til rette for park, 
privat og offentlig samarbeid. Et viktig 
nærturområdet for boarealene rundt.  

Definere en bypark- for Leknes. Kort vei fra 
Leknes, Breidablikk og Fygle  

Snakke med grunneiere, utviklere om 
muligheter og samarbeid for realisering, og 
å utarbeide planforslag. 

Havn
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Prioritering Gravdal: 
 
Arealbruk og invisteringstiltak 

 
Etablere gang- og sykkelvei på nedsiden 
av fylkesveien, dette kan også gi tilgang på 
attraktive boligområder.  
 
Storeidøya – rendyrket som industriområder, 
som avlastning for industriområdene 
på Gravdal og Leknes Relokalisering av 
masseuttak/sandtak. 

Skape adkomst til Finnholmen. 

Rundkjøring for å få etablert vei på nedsiden av 
fylkesvei, som åpner opp for nye funksjoner. 

Sti rund pollen? Tilrettelegge som 
grøntområde? 

Vurdere mulighet å tilrettelegge for gang- og 
sykkelvei på nedsiden av Fylkesveien, komme i 
dialog med Fylkeskommunen. 

Styrke kaifronten og koble mot løkta, åpne den 
for offentlig tilgjengelighet.  

Fylkesvei som miljøgate. 

Tilrettelegge for tilgjengelig grønnstruktur  
langs elva nedenfor sykehuset, til pollen som 
en promenade. Skissert i kart under. Etablere 
en snarvei til fiskerifagskolen, på baksiden av 
Sykehuset. 

Koble Leknes og Gravdal. Tilrettelegge for en 
gang og sykkelvei, med trase over Storeidøya, 
og langs travbanen. 

Gravdal
Har fine nærtur og friluftsområder, med klokkervika, 
som er et statlig sikret friluftsområde. Gravdal 
sentrum, har sårt behov for en tydelig avgrensing av 
sentrum med innhold og  funksjoner.  

Det er svært avgjørende å legge til rette for formelle 
og uformelle møteplasser, til organisert og tilfeldige 
sosiale møter. Dette vil styrke bylivet i Gravdal,  
attraktiviteten og nabolaget.  

Planforslaget bør undersøket  mulighetene for tiltak- 
langs fylkesvei og Gravdalsgata for å skape bedre 
forbindelser mot sjøen og boområdene.  

Tidligere sentrum, var tilknyttet aktivitet lang 
Gravdalsgata. I dag oppfattes sentrum rundt 
dagligvare Bunnpris og Sjokoladerommet. Bygget 
Titanic – bak Bunnpris, er ikke i bruk, og står til 
forfall. Gruppen har vært i dialog med grunneier for 
å få til et samarbeid,  om status for bygget. Skal det 
rives? Bebygges? Hva skal til for å få endring, og ny 
bruk av området? Etter møtet er det ikke konkludert 
med plan for Titanicbygget, men grunner er åpen for 
å stille arealet, og tomten disponible for midlertidige 
tiltak i sentrum. 

Gravdal sentrum
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GR. 5: EFFEKTIV AREALUTNYTTELSE
Gruppe 5 består av følgende: 
Roger Jensen, Charlott Jonassen, Fredrik Bakkejord, Torbjørn Pedersen, Paula Lorentzen (Rødt), Sara 
Johansson (forvaltning), Alvrun Riise (forvaltning) og Martin Reigstad (forvaltning). 

Liste over tiltak

Sette en tydelig sentrums- og 
«marka»grense.  

Kartfesting: Se kart.  

Bestemmelser: 6 etg i sentrumskjernen, 4 etg i 
sentrum, mindre krav til UOA, parkeringsplasser, 
osv.  

Viktighet: 10/10 

Gradvis høyere utnyttelse inn mot Leknes 
sentrum. 

Kartfesting: Sentrumskjernen 

Bestemmelser: Maks. høyde: 6 etg – finne 
èn kotehøyde slik at man kan tilpasse det til 
terrenget. 

Viktighet: 9/10 

Leknes sentrum

Myrgrense Leknes

Myrgrense Gravdal

Sentrumskjerne, maks 6 etasjer
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Etablere hotell i tilknytning til parkeringsareal 
og folkebad. 

Kartfesting: På grusplassen ved 4. armen 
Bestemmelser: Så høyt som mulig.  

Viktighet: 9/10 

Næring/kontor/butikker i førsteetasje langs 
viktige veger. 

Kartfesting: Øvre Storgata og Idrettsgata i 
sentrum.  

Viktighet: 7/10 

Definere sentrum av Gravdal. 

Kartfesting: Se kart for avgrensning 

Bestemmelser: maks. 4 etg, mindre krav til UOA 
og parkering. 
Viktighet: 7/10 

Gravdal sentrum

Rådhusparken

Hotell ved 4.armen

Utvikle arealene mellom handelsparken og 
Leknessjøen.  

Kartfesting: Selvforklarende. 

Bestemmelser: Må kobles til Leknes sentrum på 
en god måte – gangveg.  

Viktighet: 8/10 

Mer differensierte krav om uteoppholdsareal. 

Bestemmelser: Kan f.eks. erstattes med 
bevilgning til en felles bypark.  

Viktighet: 8/10 

Bygge parkeringshus på ved 4. armen. 

Viktighet: 8/10 

Effektivisere parkeringsarealet i Leknes 
sentrum.  

Bestemmelser: Flere parkeringshus-krav.  

Viktighet: 7/10 

Stille krav om parkeringskjeller ved relevante 
prosjekter.  

Viktighet: 7/10 

Erstatte parkeringsplass i Leknes sentrum 
med et torg.  

Bestemmelser: Forutsetter at parkeringsplassene 
blir erstattet andre steder.  

Viktighet: 6-7/10 
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Utbygging Gravdal

Flere mindre boenheter.  

Viktighet: 6/10 
 
Utvikle området langs sjøen ved Gravdal til 
bolig. 

Kartfesting: Se kart for avgrensning.  

Viktighet: 6/10 

Motstrid: noe utenfor sentrumsavgrensningen for 
Gravdal. 

Utvikle Gravdalsgata og området ved Titanic/
Bunnpris. 

Kartfesting: Selvforklarende.  

Viktighet: 4/10 

Utvikle Leknes og Gravdal separat.  

Kartfesting: Ikke bygge sammen stedene ved 
Storeidet.  

Viktighet: 4/10 

Bygge nye boliger tilknyttet gang- og 
sykkelveg.  

Viktighet: 3-4/10 

Skape bedre og flere lekeplasser i Leknes 
sentrum. 
 
Ønsker å se på muligheten for å etablere 
en flerbruksplass - lekeplass, møteplass, 
oppholdsplass, torg, marked, parkeringsplass osv. 
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GR. 6: NATUR OG SÆRPREG
Gruppe 6 består av følgende: 
Harald Sandberg, Geir Kristian Johansen, Sigrid Arctander, Solveig Utvik, Arne Christoffersen, Martin 
Eggen, Eva-Karin Busch (AP) og Bjørn Harald Brenna (forvaltning).

Prioritering prosjekt: Andre forslag (ikke prioritert):

1. Borgvatnet (beskrivelse er utarbeidet) 

2. Halsvågen (beskrivelse er utarbeidet) 

3. Furuhaugen (friluftsområde) og snarvei til 
flyplass 

4. Miljøgate Gravdal med en eller flere 
overganger*  

5. Park «ground zero» overfor Bunnpris/ved 
Titanic*

*: se forslag fra Stein Hamre. 

Oversiktskart stier og «attraksjoner» (Borgvatn, lekeplasser, Furuhaugen, snarveier, Halsvågen m.m. når 
Byplan Leknes er ferdig. 

 
Gruppe 6 har utarbeidet et innspill for tilrettelegging 
og bevaring av særlig viktig nærnatur rundt Leknes. 
Se eget vedlegg for innspillet i sin helhet.  
 
Dette innspillet tar for seg mulighetene for 
beskyttelse og tilrettelegging av naturkontakt av to 
bynære våtmarker rett utenfor Leknes. Våtmarker er 
der land møter vann, og vi regner normalt også med 
grunne vann og sjøområder ned til seks meter som 
våtmark (ref. Ramsarkonvensjonen, konvensjonen 
for bevaring av våtmarker). Naturverdiene og 
mulighetene for opplevelser står i en særstilling 
få byer i Norge kan vise til. Gruppa ber om at vårt 
innspill legges stor vekt på i videre planarbeid. 
Områdene Borgvatnet nordøst for sentrum og 
Halsvågen i sørvest presenteres spesielt.  

 
Opplevelsesverdier ved våtmark 

Hele 34 av de 82 rødlistede fugler i Norge 
har våtmarka som levested. De mange 
våtmarksfuglenes lave eller synkende bestander 
er en følge av det våte elements stemorslige 
behandling i en historisk og nåværende kontekst. 
Etablering av våre seks autoriserte nasjonale 
våtmarkssentre er en anerkjennelse av at forståelse 
og kunnskap om god vannforvaltning må styrkes, 
og at allmennhetens rolle her er viktig. Et av 
våre mest besøkte våtmarkssentre er Mostun 
Natursenter, som ligger ved Mosvatnet i Stavanger, 
og er en del av Besøkssenter våtmark Jæren. 
Borgvatnet har mange lignende kvaliteter som f.eks. 
Mosvatnet. 

INNSPILL

6. «Markagrense» (stipulert med blått) 

7. Grøntområder/park/lekeplass (merket med 
grønt) 
 
Grøntområde mellom Skullbrugården og Digg 

8. Sti Mjåneset-Sjøveien (rosa) + tilgjengelighet 
(snarveier) fra sentrum til handelspark 

9. Vedlikehold crossykkelbane 

10. Badestrand Breidablikk (merkes og 
kjentgjøres) 

11. Overgang mellom gangvei og Family Sport 
Club
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Park ved gravdal

Crossbane

Hagvågen Markagrense

Fylle fjæra ved Gravdal

Borrivatnet - tursti
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Forbindelse mellom Mjåneset og Breidablikk

Park og lunger - Leknes

Gangsti til flyplass, med furuskog Gangvei langs E10, mot flyplass

Gangvei ved handelsparken

Miljøgate - Gravdal
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GR. 7: BARN OG UNGE
Gruppe 7 består av følgende (innbyggere i alderen 13-18 år): 
Magnus Nyvoll, Ella Reidarsdatter Åland, Jone Leander Johansen, Kelvin Mukekwa, Selma Jentoft Bøe 
og Martin Reigstad (forvaltning). 

Gruppe 7 ønsker følgende tiltak:

Gågate:
-Bare om sommeren? 
-Storgata? 
-I fremtiden ned mot Leknessjøen
-Bruke den som en markedsgate

Bedre mobilitet: 
-Godt med kollektivtilbud
-Hovedsaklig myke trafikkanter
 -flere og tryggere overganger
 -Bedre tilrettelegging når nye områder  
   bygger ut 
-Bygge sykkelvei til Gravdal 
 -koble på sykkelvei til Ballstad 
 -Også oppover mot Borge?
 -Gang- og sykkelvei må prioriteres i  
   byplanen 
  -Første pri: fortsette fortauet 
    fra Storgata til Storeide   
    forsamlingshus 
-Gangfelt over fra Power til Husfliden 
-Gangfelt ved flyplassvei-krysset 
 -Prioriteres før REMA kommer. 
-Gangsti til flyplassen trengs ikke prioriteres 

Fortetting langs Storgata
-SkattNord-bygget er fin høyde. 
 -4. etasjer 
 -Varierte høyder 
-Være realistisk
-Viktig med grøntområder - fortetting må ikke  
  gå på bekostning av grøntområder. 

Park/Grøntområder: 
-Videreutvikle kjærlighetsstien, rundt 
  Borrivatnet 
 -Viktig å bevare denne 
 -Kan videreutvikles? 
  -men ikke strand 
-Trekke et grønt belte gjennom byen 
-På brakkeskole-plassen? 
-Videreutvikle strand på Holsøya
-Videreutvikle strand ved Løkta 
 -bedre enn Holsøya 
-Utvikle og ivareta små, grønne lunger på  
  Gravdal 

Videreutvikle byen ned mot sjøen 
-Viktig å trekke den inn mot eksisterende by

Moderne by:
-Moderne preg på nye bygg
 -Ikke nok gamle bygg til å prøve å ta  
   vare på noe 
-Pusse opp de gamle byggene 
-Begrense parkering i dagen 
 -Parkeringshus og -kjellere 
  -Se til Sortland for utforming 
  -Nok med to-tre store? 
 -Elsparkesykkel 
-WiFi ute - smart by, få Wifi i uteområder, ved  
  sportsbanen. 
-Mer grønt, mindre grått 
-Flere uteplasser 
-Mer farger, flere nyanser 
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-Utbedre idrettsgata 

Esso-tomta:
-Ikke bilbutikk der 
-Plante gress der? 
-Kanskje torg? 
-Benker, en grønn flekk? 

Buss bort fra sentrum: 
-Bussterminal ved skolen 
 -nærmere skolen, handelsparken
 -midt mellom alt 
-Oppgradere lekeplassen/uteplassen ved  
  skolen
-Skape et samlingspunkt for barn og unge 

Idrettsanlegget på Gravdal:
-Kan videreutvikles til å bli en samlingsplass  
  for barn og unge i området 

Videreutvikle handelen på Leknes
-Fokusere mer på Lekens enn Gravdal mtp  
  handel 

Videreutvikle boligfeltet Gravdal 
-Gravdal er fint for boliger, men trenger  
  kanskje ikke å utvikle noe mer til næring. 

Lekeområde

Fortettingsområde på Leknes Ny busstasjon

Park på ESSO-tomta
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Løkta

Gågater - Leknes

Gang- og sykkelvei mellom Lekens og Gravdal Idrettsbanen ved Gravdal

Overgangsfelt over E10 ved Lufthavnsveien

Kjærlighetsstien




